
Informatiebeveiliging is van essentieel belang voor u en uw organisatie. Heeft u hiervoor iemand
benoemd? Dat alleen geeft geen zekerheid dat de informatie in uw systemen veilig is.

Steeds meer organisaties implementeren
managementsystemen voor informatie-
beveiliging (ISMS) om een beveiligings-
beleid in te voeren en processen in te 
richten die aangeven hoe met risico’s 
moet worden omgegaan.

De ISO 27001 norm helpt een management-
systeem in te richten afgestemd op de
risico’s van gegevensbeveiliging (ook
van persoonsgegevens) in IT-systemen, 
papieren documenten en de (digitale) 
communicatie met andere systemen 
of organisaties. 

In een dergelijke situatie is het een kleine 
stap om er voor te kiezen om volgens 
ISO 27001 te gaan werken om  zo te
 zorgen dat het ISMS compleet is. 

ISO 27001 wordt internationaal
erkend als een goed middel om een
breed scala van informatiebeveilings-
risico’s te managen. De eisen van
ISO 27001 zijn breed verwoord en
daarmee is de norm toepasbaar in
iedere organisatie waar informatie een
belangrijke rol speelt.

Wat betekent ISO 27001 
voor uw organisatie?

Minimaliseren van risico’s
Dit managementsysteem heeft uw
specifieke risico’s als basis. Aan de
hand van een risicoanalyse treft u
beheersmaatregelen om uw risico’s
te beperken. Zwakke plekken in uw
organisatie worden beschermd.

Best Practice - ISO 27001 wordt breed
en internationaal erkend als een norm
die veel inhoudelijke informatie geeft
over de risico’s die uw bedrijf loopt.

Compliance management - de norm
ondersteunt u in het aantoonbaar
voldoen aan eisen die gesteld worden
door uw klanten, overheid en andere
belanghebbenden.

Concurrentievoordeel – certificatie
door LRQA geeft u een openbaar en
onafhankelijk statement. Dit ondersteunt 
u in commerciële activiteiten waarbij 
bescherming van informatie een 
belangrijke rol speelt.

Managementsysteem integratie
De basis en structuur van deze norm
komt overeen met andere internationale
normen als ISO 9001 en ISO 14001.
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LRQA & ISO 27001 

We hebben als LRQA de volgende 
stap gemaakt, ‘Business 
Assurance’. Onze auditoren zijn 
gekwalificeerde specialisten die 
een passende interpretatie van  
ISO 27001 kunnen bieden op basis 
van hun ervaring met uw branche.

We hanteren een praktische en
pragmatische benadering waarbij 
de prestatieverbetering van uw 
bedrijf centraal staat. Onze 
certificatie ondersteunt het 
resultaatgericht managen van 
uw bedrijf. 

Bent u gecertificeerd bij een 
andere organisatie en wilt u 
overstappen?

Vraag een offerte aan en stel vast
hoe eenvoudig dit is.



Waarom zou u LRQA kiezen?

Wij zijn er om u te helpen bij het handelen in een snel veranderende 
wereld, door met u samen te werken om de risico’s waarmee u wordt 
geconfronteerd te beheersen en te beperken. Van compliance tot 
data gestuurde supply chain-transformatie, het is onze taak om u 
te helpen de toekomst vorm te geven, in plaats van deze u te laten 
vormen. Wij doen dit door het volgende te leveren:

Over LRQA

Door het samenbrengen van 
ongeëvenaarde expertise op het 
gebied van certificering, assurance 
op maat, cyberbeveiliging, 
inspectie en training zijn wij een 
toonaangevende wereldwijde 
assurance provider geworden.

We zijn trots op ons erfgoed, maar 
het is wie we vandaag zijn dat er echt 
toe doet, want dat is wat vormgeeft 
aan hoe we met onze klanten zullen 
samenwerken. Door het combineren 
van sterke waarden, tientallen jaren 
ervaring in risicomanagement, en 
een scherpe focus op de toekomst, 
zijn we er om onze klanten te 
ondersteunen bij het bouwen van 
veiligere, duurzamere organisaties.

Onze innovatieve end-to-end 
oplossingen - van onafhankelijke 
audits voor derden, certificering 
en training tot adviesdiensten, 
realtime assurance technologie en 
datagestuurde transformatie van de 
supply chain - helpen onze klanten bij 
het handelen in een snel veranderend 
risicolandschap. We zorgen ervoor  
dat zij hun eigen toekomst vorm- 
geven, in plaats van die voor hen  
te laten bepalen.

Strategische visie

  

Technische expertise 

Wereldwijde  
beschikbaarheid

Effectief partnerschap 

Frisse kijk

Onze technische knowhow, sectorexpertise 
en innovatieve, toekomstgerichte aanpak 
zullen u helpen de uitdagingen van vandaag 
aan te gaan en morgen een veiligere, 
duurzamere organisatie te worden. 

Onze mensen zijn sectorexperts. Zij brengen 
een duidelijk inzicht in uw specifieke 
uitdagingen, normen en vereisten met zich 
mee. Zij zetten hun diepgaande kennis van 
certificering, op maat gemaakte assurance, 
cyberbeveiliging, inspectie en training in om 
u te helpen hieraan te voldoen.

Wij zijn actief in meer dan 120 landen, erkend 
door meer dan 50 accreditatie-instanties 
over de hele wereld en in bijna elke sector. 
Wij kunnen u helpen met risicomanagement, 
verbeteringen door te voeren en uw 
geloofwaardigheid bij belanghebbenden  
over de hele wereld te vergroten. 

Elk bedrijf is uniek. Daarom werken onze 
experts met u samen om uw behoeften 
en doelstellingen volledig te begrijpen en 
uit te werken hoe we die het best kunnen 
ondersteunen.

Wij hebben het voortouw genomen bij het 
vormgeven van onze sector en blijven elke 
gelegenheid aangrijpen om met klanten 
samen te werken en plaats te maken voor 
nieuwe ideeën, diensten en innovatie.
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